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Projekt 

 

z dnia  4 listopada 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków - ... zł od 1 m 2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych - ... zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - ... zł od 1m 2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego - ... zł od 1m 2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - ... zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ... zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

- ... zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ... zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - ... zł od 1m 2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli lub ich części: 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - ... % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) pozostałych - ...% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) jest 

aktem prawnym wprowadzającym między innymi obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, 

stanowiącym dochody gmin. Warunkiem poboru podatku na terenie gminy jest wykonanie dyspozycji, zawartej w 

art. 5 tejże ustawy, nakładającej na Radę Gminy obowiązek określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy w drodze uchwały. 

Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, które – na podstawie 

art. 20 w/w ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 23 lipca 

2020 r. (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673) ogłosił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 

rok podatkowy 2021, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika 

cen, który wyniósł 103,9  (wzrost cen o  3,9 %). 

Mając powyższe na uwadze, poniżej propozycja stawek podatku na 2021 rok:                     

Przedmiot opodatkowania 

Stawki 

obowiązujące              

w roku 2020 

Propozycja 

stawek na  

2021 rok 

Różnica 

pomiędzy 

stawkami    

w złotych/w 

procentach 

(+/-) 

Górne granice 

stawek 

kwotowych 

podatków 

1) Grunty:  

a) związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 0,94 0,97 +0,03 0,99 

b) pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior  i zbiorników 

sztucznych 4,80 4,80 - 4,99 

c) pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku 

publicznego 0,48 0,51 +0,03 0,52 

d) niezabudowane objęte 

obszarem rewitalizacji 
3,15 3,15 - 3,28 

2) Budynki lub ich części:  

a) mieszkalne 

 0,81 0,84 +0,03 0,85 

b) związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 

budynki mieszkalne lub ich 

części zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej 22,50 23,00 +0,50 24,84 
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c) zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej           

w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem 

siewnym 11,18 11,18 - 11,62 

d) związane z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych               

w rozumieniu przepisów              

o działalności leczniczej, zajęte 

przez podmioty udzielające tych 

świadczeń 4,87 4,95 +0,08 5,06 

e) pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku 

publicznego 5,75 6,50 +0,75 8,37 

3) Budowle lub ich części:  

a) służące do odprowadzania                                                    

i oczyszczania ścieków 

0,4 % 1% +0,6% 2% wartości      

określonej                 

w art. 4 ust. 1 

pkt 3 i ust. 3-7 

b) pozostałe 2% 2% - 2% wartości  

określonej                   

w art. 4 ust. 1 

pkt 3 i ust. 3-7 

  

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok są porównywalne do stawek obowiązujących 

w 2020 r. w wybranych sąsiednich gminach. 

Zróżnicowanie wzrostu stawek podatku od nieruchomości wynika między innymi z następujących  czynników: 

– niektóre stawki nie były podnoszone co roku w latach poprzednich (załącznik nr 1 do uzasadnienia), 

– obowiązujące do tej pory stawki podatkowe w gminie Zawadzkie w niektórych przypadkach odbiegają od 

stawek obowiązujących w sąsiednich gminach w 2020 r. (załącznik nr 2 do uzasadnienia), 

– stawki podatku obowiązujące w naszej gminie odbiegają od maksymalnych stawek na 2021 rok 

ogłoszonych przez Ministra Finansów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w skutkach (gmina dobrowolnie 

rezygnuje z dochodów na wyższym poziomie). 

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości jest niezbędne. Należy wziąć pod uwagę wprowadzone przez 

rząd ograniczenia w generowaniu dochodów budżetowych na dotychczasowym poziomie (np. zmiany podatkowe w 

PIT - zwolnienie od opodatkowania, koszty związane  z  podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 2.800,00 

zł w roku 2021, mniejsze udziały we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych). Każdorazowe 

wprowadzenie ulgi ma swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy po stronie dochodów. Państwo nie pokrywa 

gminom strat w tym zakresie. 

Ze względu na obecnie panującą pandemię COVID-19, wiele jednostek samorządu terytorialnego musi radzić 

sobie z bieżącym brakiem wpływów, zachowując przy tym obowiązek zapewnienia działalności wszystkich 

jednostek budżetowych na dotychczasowym poziomie. Nadto, gmina zobowiązana jest zapewnić środki finansowe 

na ochronę osobistą pracowników jednostek oraz uczniów i dzieci w przedszkolach i żłobku (płyny dezynfekcyjne, 

dozowniki itd.), co dodatkowo wpływa na stan wydatków. 

Wiele firm złożyło wnioski o udzielenie ulgi podatkowej w postaci: umorzenia zobowiązania podatkowego, 

odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Brak dochodów jest bardziej 

odczuwalny, niż dotychczas. Ze względu na trwającą epidemię, trudno jest określić, czy skutki finansowe będą 
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jeszcze większe (wprowadzanie kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej, napływające na bieżąco wnioski 

przedsiębiorców, zmieniające się przepisy miejscowe oraz wyższego rzędu). 

Burmistrz Zawadzkiego, jako organ podatkowy, mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców, udzielił ulg 

podatkowych. Jednocześnie, miało to wpływ na obniżenie dochodów gminy Zawadzkie w 2020  roku.  

Rodzaje ulg podatkowych: 

-  na podstawie złożonych dokumentów przez przedsiębiorców, wydano 3 decyzje w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, u których nastąpił spadek przychodów oraz których dotyczył zakaz 

i ograniczenia w prowadzeniu działalności – z powodu COVID-19  (stosownie do Uchwały nr XVIII/137/20 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) na łączną  kwotę 

odpowiednio: 29.728,00 zł oraz 1.762,00 zł, 

- na podstawie Uchwały nr XLIV/439/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014        roku w 

sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 

Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców na łączną kwotę 129.789,00 zł, 

- na podstawie złożonych wniosków i ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa dokonano: 

a) umorzenia podatku od nieruchomości na łączną kwotę 26.058, 50 zł, 

b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości na łączną kwotę 136.855,00 zł, 

c) odroczenia terminu rat podatku od nieruchomości w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r.                           

    na kwotę 571.530,00 zł. 

 

Obecnie, odwrotnie do wysokości dochodów znacznie wzrastają ceny usług, zamówień publicznych, 

wydatki na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych (podwyżki dla nauczycieli). Ustalenie stawek podatków od 

nieruchomości na poziomie znacznie niższym od ustawowych, ma wpływ na poziom wyliczonej części 

wyrównawczej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów ustala bowiem należne dochody podatkowe gminy, 

stanowiące podstawę do obliczenia wysokości w/w subwencji w oparciu o skutki ustawowe.  

 Przykładowe skutki podwyżek stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok przedstawiają poniższe 

tabele: 

 

1. Podatnik posiadający mieszkanie w bloku oraz garaż wraz z gruntem 

Przedmiot opodatkowania Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 

podatku 

Kwota      

podatku    

w 2020 r. 

Kwota    

podatku   

w 2021 r. Różnica 

2020 2021 

1. Budynek mieszkalny 60 m2 0,81 0,84  48,60 50,40 1,80 

2. Budynek gospodarczy 18 m2 5,75 6,50 103,50 117,00 13,50 

3. Grunty pozostałe 125 m2 0,48  0,51 60,00 63,75 3,75 

Razem   212,10 231,15 19,05 
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2. Podatnik posiadający dom mieszkalny, garaż oraz działkę 

Przedmiot opodatkowania Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 

podatku 

Kwota      

podatku     

w 2020 r. 

Kwota    

podatku   

w 2021 r. Różnica 

2020 2021 

1. Budynek mieszkalny 90 m2 0,81 0,84 72,90 75,60 2,70 

2. Budynek gospodarczy 30 m2 5,75 6,50 172,50 195,00 22,50 

3. Grunty pozostałe 900 m2 0,48 0,51 432,00 459,00 27,00 

Razem   677,40 729,60 52,20 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie stawek podatku od nieruchomości w latach 2015-2020. 

2. Stawki podatku od nieruchomości w sąsiednich gminach. 

3. Skutki podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku. 

 

Opracowała: H. Cytacka 

                     J. Chlebowska 

                     L. Graczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


